
অ্্যযাডভযান্স কেয়যার প্্যযানিং েী?
অ্্যযাডভযান্স কেয়যার প্্যযানিং (Advance Care Planning) হলো�যা এমি এেটি 
প্রটরিয়যা যযা এেটি েলো�যাপে�লোির মধ্্য নিলোয় শুরু হয়। আপিযালোে এই প্রটরিয়যার 
মধ্্য নিলোয় যযাওয়যার নিলোিদে শিযা প্রিযালোির জি্য Respecting Choices অ্্যযাি 
Beaumont®-এর সযাটিদে ফযাইড ফ্যযাটসল�লোিিররযা রলোয়লোেি। এর সলোগে আপিযার 
নির্দেযাচিত কপলোশন্ট অ্্যযাডলোভযালোেি ও ডযাক্যালোরর সযালো� আপিযার মূ�্যলোর্যাধ্ ও 
নর্শ্যাসগুলো�যা কশয়যার েরযার নর্ষয়টি সম্পৃক্ রলোয়লোে। সফ�ভযালোর্ সম্ন্ন েরযা হলো� 
এটি ভনর্ষ্যলোতর জি্য নিলোিদে শিযা প্রিযািেযারী এেটি আইনি ডেুলোমন্ট ততনর েলোর।

ভনিষ্্যতের জি্য নিত্দদে শিযা েী?
ভনর্ষ্যলোতর জি্য নিলোিদে শিযা (Advance Directive) হলো�যা এেটি আইনি ডেুলোমন্ট 
যযা কমচডলোে� চিনেৎসযার র্্যযাপযালোর আপিযার সুনিনিদে ষ্ট পেলোদের নর্ষয়গুলো�যা জযািযালোত 
আপনি অ্ক্ষম হলো� কসই পনরচথিনতলোত র্্যর্হযালোরর জি্য আপিযার পেদেগুলো�যা র্র্দেিযা 
েলোর।  আপিযার ভনর্ষ্যলোতর জি্য নিলোিদে শিযা যযা স্যাথি্যলোসর্যার জি্য থিযায়ী পযাওয়যার 
অ্র্ অ্্যযািনিদে (Durable Power of Attorney) িযালোমও পনরচিত, শুধু্ তখি 
র্্যর্হৃত হলোর্ যনি আপনি এতিযা অ্সুথি র্যা আঘযাতপ্রযাপ্ত হি কয আপনি নিলোজ 
আপিযার ইচ্যার ে�যা জযািযালোত অ্ক্ষম হি। এই ভনর্ষ্যলোতর জি্য নিলোিদে শিযা শুরু হয় 
আপনি যখি আর টসদ্যান্ত নিলোত সক্ষম �যােলোর্ি িযা এমি অ্র্থিযায় আপিযার জি্য 
টসদ্যান্ত গ্রহর্ েরলোত এেজি কপলোশন্ট অ্্যযাডলোভযালোেিলোে তযাল�েযাভুক্ েরযার মধ্্য 
নিলোয় এর্ং এর মলোধ্্য েযাচডদে ওপযা�লোমযািযানর নরসযাটসলোিশি (cardiopulmonary 
resuscitation, CPR), �যাইফ সযালোপযািদে  এর্ং অ্গেপ্রত্যগে িযাি েরযার র্্যযাপযালোর 
পেদেসমূহ সম্লোেদে  ঐনচ্ে ডেুলোমন্ট অ্ন্তভুদে ক্ �যালোে।

আপিযার ইচ্যা ও পছন্দগুত�যা কশয়যার েরযা
• আপিযার পনরর্যার ও ঘনিষ্ঠ র্নু্-র্যান্র্লোে জযািযাি কয আপনি এই ডেুলোমন্ট 

পূরর্ েলোরলোেি। কে র্যা েযারযা আপিযার কপলোশন্ট অ্্যযাডলোভযালোেি হলোর্ি এর্ং 
আপিযার স্যাথি্যলোসর্যা সংরিযান্ত ইচ্যাগুলো�যা েী েী তযা তযালোিরলোে জযানিলোয় নিি।

• যখিই আপিযালোে কেযালোিযা স্যাথি্যলোসর্যা কেলো্রে ভনতদে  েরযালোিযা হলোর্ আপিযার 
ভনর্ষ্যলোতর জি্য নিলোিদে শিযার এেটি েলপ আপিযার সযালো� নিলোয় যযালোর্ি এর্ং 
কসটিলোে আপিযার ইলো�ক্ট্রনিে স্যাথি্য করেলোডদে  (Electronic Health Record) 
অ্ন্তভুদে ক্ েরযার জি্য র্লো� নিলোর্ি।

• আপিযার ভনর্ষ্যলোতর জি্য নিলোিদে শিযার এেটি েলপ এমি জযায়গযায় রযাখুি 
কযখযালোি এটি সহলোজই খঁুলোজ পযাওয়যা যযালোর্।

• আপনি কযলোেযালোিযা সময় আপিযার ভনর্ষ্যলোতর জি্য নিলোিদে শিযা পনরর্তদে ি েরলোত 
পযারলোর্ি।

আমরা আপনাকে প্রতি েক়েে বছর অন্তর আপনার ডেুকমন্টটি আপকডি 
েরকি, অথবা তনম্নলিখিি তনক্দদে শনা অনুসরণ েরকি পরামশদে ত্দতছি:

–  আপনার জীবকনর প্রকিযেে নিুন ্দশকে।
–  কোোকনা লপ্র়েজকনর মৃিুযের পকর।
– তববাহ-তবকছিক্দর পকর। 
–  উকলেিক�াগ্যে কোোকনা কোরাগ্ তনণদে়ে হও়োর পকর।
–  োজেমদে েরার কোষেত্রে কোোকনা উকলেিক�াগ্যে অবনতি ঘিার পকর।

Respecting Choices® অযোি Beaumont এর ভতবষ্যেকির 
জনযে তনক্দদে শনা ফরম, বাড়তি িথযে সহ অনিাইকন পাও়ো �াকব।

Respecting Choices® অযোি Beaumont 

অ্্যযাডভযান্স কেয়যার প্্যযানিং

Respecting Choices® অযোি Beaumont এর এেজন সাটিদে ফাইড ফযোটসলিকিির সাকথ েথা বিার জনযে, অনুগ্রহ েকর 
আমাক্দর সাকথ কো�াগ্াক�াগ্ েরুন:

 কোফান: 947-522-1948  ইকমইি: respectingchoices@beaumont.org
 ওক়েবসাইি: beaumont.org/respecting-choices P16888k18_22570_021020

আপনার ইলেক্ট্রননক স্াস্থথ্য ররকর্্ড  -এ 
রকালনা র্কুলেন্ট আপলোর্ করলে এই 
নেনটি উপাল়ের েল্যথ্য একটি ব্থ্যব্হার 

করুন:

ফযোক্স: 947-522-0473
জমা ত্দন: MyChart-এর মাধ্যেকম

  ইকমইি: advancedirectivefax@beaumont.org


